Vedtægter for Tønder Kulturskoles venner
§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Tønder Kulturskoles venner”. Dens hjemsted er Tønder Kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at være en bred støttekreds for Tønder Kulturskole.
§ 3 Medlemmer
Alle der vedkender sig foreningens formål og vedtægter kan blive medlem af foreningen
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over en eventuel
kontingent forpligtelse. .
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 4 Kontingent
Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
§ 5 Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i april kvartal
og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal.
Vedtægterne kan ændres, når to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor ved to på
hinanden følgende bestyrelsesmøder, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Alle ændringer skal
forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.
Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kulturskolens sekretær er referent
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Valg af

a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Revisor
8. Eventuelt
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst 5 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den
skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§ 7 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af minimum 2 og maximalt 5 medlemmer der vælges for 1 år ad gangen.
§ 8 Bestyrelsens ansvar og opgaver
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.
Der skrives referater over vedtagne beslutninger som godkendes ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens opgave er at bidrage med aktiviteter, der støtter bredt op om Tønder Kulturskole jf. § 2.
§ 9 Økonomi og regneskab
Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en
revisor valgt på den ordinære generalforsamling.
§ 10 Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller fusion kan kun træffes på generalforsamling jf. § 6.
I tilfælde af foreningens ophør overdrages eventuelle aktiver til Tønder Kulturskole.

Vedtaget som vedtægter for Tønder Kulturskoles venner den 8. september 2016.
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Dirigent

_______________________________________________________________________________
Medlemmer

